
 

14/2021. (VI. 7.) MOKK szabályzat 

a fegyelmi határozatok nyilvántartásáról 

 

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a 

továbbiakban: Kjtv.) 55. § (1) bekezdés 26. pontjában és a Magyar Országos Közjegyzői 

Kamara Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. § b) pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján, a Kjtv. 108. §-ának alkalmazása érdekében a következő szabályzatot adja ki: 

 

1. § (1) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) a Kjtv. 108. § (1) 

bekezdése alapján vezeti a fegyelmi határozatok nyilvántartását (a továbbiakban: 

nyilvántartás).  

(2) A MOKK a nyilvántartást elektronikus formában, elsőfokú fegyelmi bíróságonként vezeti. 

 

2. § A nyilvántartás tartalmazza  

a) a határozatot hozó fegyelmi bíróság megjelölését,  

b) a fegyelmi ügy számát és másodfokú eljárás esetén a másodfokú ügyszámot, 

c) az eljárás alá vont személy nevét,  

d) a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének időpontját, 

e) a fegyelmi eljárás befejezésének módját, 

f) az alkalmazott fegyelmi büntetést.  

 

3. § (1) A MOKK a fegyelmi határozatot  

a) ha az elektronikus formában került megküldésre, elektronikus formában,  

b) ha az papíralapon került megküldésre, papíralapon és elektronikus formában is 

őrzi. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti fegyelmi határozatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz csak a 

jogszabályban, illetve a MOKK elnöke által erre feljogosított személy férjen hozzá. 

 

4. § (1) A nyilvántartásba – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – betekinthet 

a) a fegyelmi bíró,  

b) a vizsgálóbiztos,  

c) a területi közjegyzői kamara elnökségének tagja, 

d) a MOKK elnökségének tagja, 

e) a törvényszék elnöke, 

f) a MOKK fegyelmi ügyek és a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok intézésére 

felhatalmazott alkalmazottja. 

(2) A nyilvántartás alapjául szolgáló iratokba – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az (1) 

bekezdés szerinti személy az alábbiak szerint tekinthet be: 

a) az eljáró fegyelmi bíró az adott eljárás irataiba, 

b) az eljáró vizsgálóbiztos az adott eljárás irataiba, 

c) a területi közjegyzői kamara elnökségének tagja az adott területi közjegyzői kamara 

illetékességi területén működő, illetve működött eljárás alá vont személlyel szemben indult 

fegyelmi eljárás irataiba, 

d) a törvényszék elnöke az adott törvényszék illetékességi területén működő, illetve működött 

eljárás alá vont személlyel szemben indult fegyelmi eljárás irataiba, 

e) az (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti személy korlátozás nélkül. 

(3) Ha az (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti személy fegyelmi eljárás hatálya alatt áll, a 

nyilvántartásba és az annak alapjául szolgáló iratokba a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig a 

(4) bekezdés szerint tekinthet be.  



 

(4) A nyilvántartásba és az annak alapjául szolgáló iratokba az eljárás alá vont személy és 

képviselője eljárásbeli státuszának igazolása mellett, az eljárás alá vont személyt érintő részben 

tekinthet be.   

(5) Az (1)-(4) bekezdésen kívüli személy a nyilvántartás alapjául szolgáló iratok anonimizált 

változatába a MOKK elnökének engedélye alapján tekinthet be. 

 

5. § (1) A betekintésre jogosult a megtekintett iratról, adatról feljegyzést, illetve másolatot 

készíthet. 

(2) A betekintésre jogosultat a megismert adat tekintetében titoktartás terheli a közjegyzői 

titoktartás szabályai szerint. 

(3) Ha a MOKK elnöke a 4. § (5) bekezdése szerint a betekintést engedélyezi, az engedéllyel 

érintett személy köteles írásban a tudomására jutott adatra nézve titoktartási kötelezettséget 

vállalni. 

(4) A nyilvántartásba és az annak alapjául szolgáló iratokba való betekintést naplózni kell. 

 

6. § (1) Jelen szabályzat a MOKK honlapján való közzétételét követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Választmányának a Fegyelmi 

Határozatok Nyilvántartásáról szóló 3. számú szabályzata. 

 

Budapest, 2021. június 7. 

 

dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 


